21. MAJ – 24. OKTOBER 2021

DEN 3. SKULPTURUDSTILLING I GALTEN

RUNDVISNING
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Tirsdag den 1. juni kl. 15.00
Onsdag den 9. juni kl. 19.00
Lørdag den 31. juli kl. 10.00
Fredag den 20. august kl. 16.00
Torsdag den 9. september kl. 19.00
Alle rundvisningerne starter v. BIO Huset,
Torvet 6, 8464 Galten – og slutter samme
sted. Deltagelse i rundvisning er gratis. Varighed ca. 1 ½ - 2 timer. Ruten er handicapvenlig
– alle kan deltage. Ingen tilmelding, man møder blot op. Alle Covid-regler bliver overholdt,
men vi forbeholder os ret til at ændre planen
for rundvisningerne, hvis retningslinjerne
kræver det. Se information på Facebook og
ved opslag i BIO Huset.
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VELKOMMEN TIL

SKULPTURBY
GALTEN 2021

KUNSTEN AT
SKABE TRADITION
Et godt lokalt projekt kræver den helt
rigtige kombination. Der skal være en
god ide. Men det er ikke nok. Der skal
også være nogle engagerede mennesker
til at løfte ideen fra skrivebordet og ud
i virkeligheden.

SkulpturBy Galten giver i mine øjne
gevinst både på den korte og den lange bane. I første omgang får en masse
mennesker mulighed for at nyde
kunstværkerne, men initiativet er også
med til at sætte Galten på landkortet.

Historien om SkulpturBy Galten
rummer begge dele. Det er en rigtig
god ide at skabe kunstneriske oplevelser i hverdagslivet og placere kunsten
lige der, hvor mennesker færdes.
Samtidig har velvillige, lokale kræfter
grebet ideen og hjulpet med at gøre
den til virkelighed.

Når man som ung familie leder efter
et sted at slå sig ned, kigger man på
afstand til job, børnepasning, skole,
indkøbsmuligheder og så videre. Et levende kulturliv vil også være et vigtigt
parameter for mange. Galten-Skovby
har både biograf, et bibliotek med
mange arrangementer og skulpturer i
gadebilledet – både af midlertidig og
permanent karakter.

Sponsorer og en flok ildsjæle har bidraget på fornem vis. Derfor lykkedes
det – efter utallige timers frivillig
indsats – at skabe den første udgave af
SkulpturBy Galten i 2017. Udstillingen vendte tilbage i 2019, og nu er det
igen tid til SkulpturBy Galten.
Det er gået fra at være en løs ide til en
veletableret tradition med mange nysgerrige besøgende – både fra nærområdet og fra resten af landet. Hatten
af for det. Det viser, hvad et stærkt
lokalsamfund kan udrette.

Skanderborg Kommune bakker op
om SkulpturBy Galten, fordi det er et
fantastisk, lokalt initiativ, som rækker
langt uden for byen og kommunegrænsen.
Tillykke til Galten-Skovby og os
alle sammen med endnu en omgang
SkulpturBy Galten. God fornøjelse
med værkerne.

Frands Fischer
Borgmester
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VELKOMMEN TIL
SKULPTURBY GALTEN 2021
Det er en stor glæde for mig også i år
at give SkulpturBy Galten et par ord
med på vejen!
Jeg glæder mig til den 21. maj, hvor de
udstillede værker kan ses.
Udstillingen, der spredes over mange
matrikler og større afstande, skulle
gerne kunne afvikles uden fare for
den hæslige Corona virus. Der kan
holdes afstand i enhver henseende.
At skulpturudstillingen også kan gennemføres i år skyldes alene dedikerede
og engagerede mennesker. Tove Severinsen, Ellen Jensen, Sonja Henriksen
og Kirsten Simonsen udgør arbejdsgruppen omkring udstillingen.
De formår at få dette til at ske ved at
tilvejebringe den fornødne økonomi
og praktiske lokale hjælp, der også
kræves for at alt kan lade sig gøre.
I år er det 3. gang udstillingen finder
sted. Jeg håber, det er en idé, der fortsat vil leve. Jeg er sikker på, at det også
denne gang bliver en stor og spektakulær oplevelse at se de 20 værker, der
udstilles i år.

Det bliver igen et festfyrværkeri af
skulpturel udfoldelse i alle stilarter,
størrelser og materialer. Det startede
som en god idé for år tilbage, fostret
af 3 ladies with attitude. Det blev en
bragende succes.
Skulptur-udstillingerne er blevet set af
rigtig mange mennesker, fra fjern og
nær. Det håber jeg også bliver tilfældet
i år. Det er gnist, gejst, kreativitet og
arbejdsomhed, der bærer arrangementet og udstillingen.
Endnu engang tak til alle ildsjælene
her i Galten for det enestående initiativ, engagementet og samarbejdet,
der byder alle borgere og besøgende
velkommen til en skulpturel lystvandring sommeren over.
Rigtig god fornøjelse med udstillingen.

Tage Nielsen
Formand for Kultur, sundheds- og
beskæftigelsesudvalget
i Skanderborg Kommune

6

SEKRETARIAT
Sonja Henriksen // Tlf. 5096 8157 // mail: sonja@elromail.dk
For køb af skulpturer og rundvisninger
Tove Severinsen // Tlf. 6127 3285 // mail: toveseverinsen@mail.dk
Presse, sponsorer, administration mv.
ARBEJDSGRUPPE
Ellen Jensen – Rundviser
Kirsten Simonsen – Rundviser
Sonja Henriksen – Rundviser
Tove Severinsen – Administration
FOTOGRAF
Chris Weiling
LAYOUT
GB Grafisk A/S
TRYK
Strandbygaard A/S

7
VELKOMMEN TIL DEN
3. SKULPTURUDSTILLING
I GALTEN
Det er os en stor glæde at præsentere de
20 værker, som sammen udgør udstillingen SkulpturBy Galten 2021.
Igen i år er værkerne fordelt rundt i
byen, således at man møder kunsten på
Torvet, på grønne arealer og pladser, på
Bytoften og i BIO Huset.
Udstillingen består af 20 værker, som
bidrager til tanker og refleksioner, og
som kan være med til at give en sammenhængskraft både for os, der bor
her, og for gæster udefra.
VORES MÅL MED
UDSTILLINGEN ER IGEN I ÅR:

I år bliver det med forbehold for
Covid-restriktionerne. Se opdaterede
informationer på opslag i BIO Husets
vinduer.
Det er vort håb, at mange igen i år vil
deltage i de guidede ture, eller blot gå
selv eller med venner og familie. Teksterne i dette katalog fortæller om både
kunstnere og værker.
Vi vil gerne sende en stor tak til
kunstnerne, som stiller deres værker
til rådighed for udstillingen, og det er
vores store ønske, at alle passer godt på
dem, mens de er i vores varetægt.

· At styrke kunsten i Galten
· At styrke kunsten i det åbne rum
· At give borgere mulighed for at
opleve kunsten, hvor vi færdes i hverdagen
· At skabe debat og interesse for kunsten og dermed være med til at gøre
vores område til et attraktivt sted for
os alle

Igen i år skylder vi en stor tak til Skanderborg Kommune for samarbejde og
økonomisk støtte. Men også de øvrige
sponsorer, som bakker op om udstillingen, og derved gør det muligt, at vi
i Galten igen kan opleve kunsten i det
fri, sender vi en stor tak.

Også i år tilbyder vi guidede rundvisninger. Datoer og tidspunkt kan ses på
side 2.

Arbejdsgruppen SkulpturBy Galten
2021

Rigtig god fornøjelse.
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MARTI
MED UNGE
Torvet v. BIO Huset
Bronze på sokkel
Kunstner: Elna Christiansen

Elna Christiansen er keramiker
og billedhugger og har siden 1996
drevet sin egen skole inden for sine
fagområder. Hun har adskillige
museumsudstillinger bag sig og
vandt 1. prisen på en Skulpturfestival i Tallinn.
Hendes dyreskulpturer er solgt
til mange byer i Danmark og også
til Galten. Skulpturen ”To Galtgrise” blev købt i forbindelse med
SkulpturBy Galten 2017 og står på
Bytoften.
Hun modellerer altid direkte efter
model, og hendes modeller er altid
levende dyr. Efter modelleringen
støber hun kunstværket i bronze.
Marti med unge har Elna modelleret, mens dyrepasserne har trænet
aben.
Martis unge er nysgerrig og vil gerne
følge med i, hvad der sker, og er derfor klatret op på ryggen af sin mor.
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HUN
LÆNGES
Torvet v. BIO Huset
Bronze på malet stel
Kunstner: Helle Bang

Helle Bang har en kunstnerisk
uddannelse på Aarhus Kunstakademi som billedkunstner og
skulptør. Hun er optaget af at
arbejde med større skulpturer.
Helle Bang er optaget i ProKK
– Foreningen af Professionelle
Kunstnere, samt i Dansk Billedhuggersamfund.
Helle Bang er født på øen Mors
– og voksede op i Salling - tæt ved
Limfjorden. Har i dag bopæl i
Skanderborg.
Hun Længes er udført i bronze.
Kvindens ansigt fremstår som
et spejl, som signalerer vejen til
kvindens sjæl.
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KYSSET
Torvet v. BIO Huset
Granit og bronze
Kunstner: Keld Moseholm

Keld Moseholm er uddannet på
Det Fynske Kunstakademi og på
Kunstakademiets Billedhuggerskole i København. Hans foretrukne
materialer er bronze og granit,
som giver mange muligheder for at
undersøge og afprøve motiver med
bevægelse, rum, tid og materie.
Siden begyndelsen af 1980’erne har
mange af Keld Moseholms værker
været små tykke mandstumlinge,
der boltrer sig på forskellig og forunderlig vis. Han arbejder meget
med begrebet vægtløshed, og med
at forene fantasi og tanker med
virkelighed.
Keld Moseholm skriver: ”I skulpturen Kysset forholder jeg mig frit til
tyngdeloven. Materialernes styrke
og struktur medvirker til, at det
kan lade sig gøre. Det kan udfordre
beskueren, som må tolke motivet
frit.”
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VITALIS
Porskjærvej 7
Bronze
Kunstner: Henning Elving

Billedhuggeren Henning Elving
har siden 1970’erne arbejdet med
udgangspunkt i den klassiske
torso. Han skaber sine bronzeskulpturer i en digterisk sfære,
hvis særprægede og individuelle
udtryk giver sig til kende i figurernes linje- og formsprog.
Figurerne aflokkes til stadighed
nye og spændende egenskaber,
som i den patinerede overflade er
med til at give hver skulptur sin
helt egen historie at berette.
Skulpturerne er med til at placere
Henning Elvings arbejder nær
det symbolistiske udtryk, hvorfra
paralleller kan drages til bl.a. den
danske Niels Hansen-Jacobsen.
Vitalis er en kraftfuld bronzetorso - en abstrakt bearbejdning
fra 2002 over den berømte græske
marmorskulptur ”Belvederetorso”. Skulpturen er blot én i
rækken af mange, som han har
udført med inspiration fra den
oldgræske kunst.
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PRINSESSETÅRN
Søndergade 27
(Rådhuspladsen)
Plastrør / mixet materiale
Kunstner: Jørn Hansen

Jørn Hansen arbejder oftest i træ, men
benytter også glas, drivtømmer og rustent metal. Han går efter det indre liv,
som findes i alt – fra stenene i vandkanten, som er slebne gennem årtusinder,
til drivtømmeret som har fået karakter
af vand, sand og vejr, til træets årer og
naturskabte former. Den skulpturelle
form og materialets overflade er ligeværdige virkemidler i det æstetiske udtryk.
Jørn Hansen arbejder desuden med
Land Art, og her benytter han sig af den
lokale natur og de materialer og forekomster, som findes der. Udfordringen
er placeringen, samspillet og udtrykket.
Denne kunstform arbejder han med
både i Danmark og i udlandet.
Prinsessetårn er udført af plastrør,
som er genbrugt fra et projekt på
Silkeborg Bad Kunstcenter. Tårnet er
lavet til en tidligere udstilling med titlen
”Det er ganske vist”, og et gennemgående tema i en del eventyr er prinsesser,
der bliver fanget i et tårn. Derfor et
prinsessetårn. Det er en skulptur, der
taler til børn og barnlige sjæle – alle
med et indre legebarn uanset alder.
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BÆNK
Søndergade 27
Granit
Kunstner:
Søren Schaarup

Søren Schaarup er billedhugger og har været professionel
kunstner siden 1999. Han arbejder primært i granit, ofte
med monumentale værker til det offentlige rum, og han har
udført mere end 80 udsmykninger i ind- og udland deriblandt ”Lysfanger”, der står i Galten.
Han henter sin inspiration i naturen og er også fascineret af
de store vandreblokke, som blev transporteret til Danmark
af isen under sidste istid.
Denne store vandreblok på 3,5 tons har inspireret Søren
Schaarup til at skabe en skulpturel bænk/chaiselong, hvor
kontrasten mellem den rå naturgivne form og hans skulpturelle bearbejdning giver sæde for hvile, rum for eftertænksomhed og dialog.
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DRØMMEREN
Søndergade 27
Bronze på granit
Kunstner:
Paul Cederdorff

Paul Cederdorff er uddannet maler og videreuddannet på
maler- og skulpturskoler i Odense, København, Oslo og
Zürich.
1969 - 2005 var han lektor ved Holstebro Gymnasium i
billedkunst. Sideløbende med sin kunst har han startet og
undervist på Skolen for Experimentalkunst.
Paul Cederdorff udtrykker: “Kunst er en følelse, der opstår,
når et værk rammer, udvider sindet og samtidig en følelse,
der ikke er muligt at udtrykke med ord”.
Drømmeren afspejler, at han ønsker at levere et værk, der er
i orden, ved at have bevidsthed om materialet for at kunne
fremkalde de værdier i værket, det skal indeholde.
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DE VENTENDE
Søndergade 27
Fiberbeton - patineret
Kunstner: Paul Cederdorff

Paul Cederdorff er uddannet maler og videreuddannet på maler- og skulpturskoler i Odense, København, Oslo og Zürich.
1969-2005 var han lektor ved Holstebro Gymnasium i billedkunst. Han har udforsket og udfordret
sit kunstneriske udtryk gennem grafik, maleri og
skulptur.
Kronen på hans kunstneriske udfoldelser i seks årtier
er mindeparken i Thyborøn. Det er et unikt kunstværk, som er sat i klitterne til minde om Jyllandsslaget
mellem England og Tyskland i 1916. Dette slag blev
udkæmpet under 1. verdenskrig ud for Jyllands vestkyst. Der omkom 8.645 tyske og engelske søfolk.
Det var en meget stor opgave, et unikt kunstværk i
kæmpeskala, som i den storslåede natur giver – ligesom Paul Cederdorffs anden kunst – mulighed for
eftertanke og meditation.
De ventende er en familie, en gruppe eller en vennekreds stående tæt sammen, så de bliver til én figur.
Paul Cederdorff henter ofte sin inspiration i de nordiske helleristninger, hos etruskerne og i mexikansk
kunst.
Hans værker fremstår nutidige, formsikre og med en
fornemmelse for materialets kraft.
Han er en kunstner sammensat af sin tid og vil gerne,
at hans værker bliver set i det offentlige rum, hvor alle
har mulighed for at se og opleve.
Kunsten skal fungere i dagligdagen.
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DIGESVALER
I SOLLYS
Søndergade 27
Stentøjsrelief
Kunstner:
Vivian Rose

Vivian Rose er uddannet fra Det
Kgl. Danske Akademi i København
i 1970. Hun har været lektor i billedkunst på N. Zahles Gymnasium og
har derudover modtaget en mængde
stipendier og udmærkelser.
Hendes værker består af en stor
palet af materialer som f.eks. oliemaleri, stentøjsrelieffer, ekspressivt
glasmaleri og skulpturer.
Digesvaler i sollys er et polykromt
stentøjsrelief, udført på Tommerup
Teglværk.
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KOLOSSEN
PÅ RETRÆTE
Søndergade 27
Bronze på granit
Kunstner: Malene Bjelke

Malene Bjelke er uddannet scenograf fra Danmarks Designskole (nu
KDAK). Har arbejdet 20 år som
scenograf og 10 år som billedhugger.
Hun frembringer sine skulpturer i en af
de gamle kasernebygninger på Kronborg. Malene Bjelke arbejder oftest i ler
eller voks - og modellerer indefra og ud.
Hendes figurer rammer ned i hverdagens eftertænksomhed – de er som små
tankefulde pauser. Nogle af de seneste
værker har været et portræt i fuld figur
af Astrid Lindgren, et værk med 3 børn
til Hendriksholm Skole i Rødovre, og
hun arbejder p.t. på et værk til en plads
på Frederiksberg.
Kolossen på Retræte er inspireret af
en ældre herre, som Malene Bjelke så
på en kunstudstilling i Stuttgart. Han
sad på en stol - helt stille i lang tid. Man
fornemmede, at han engang havde
været en stor mand - både rent fysisk,
men også i samfundet. Nu sad han og
blundede på en stol, mens hans hustru
så på kunst.
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PUNKERFRØ
Søndergade 31
(Tjørnehavens have)
Kunst / mekanik / sol
Kunstner:
Søren Lyngbye

Søren Lyngbye er uddannet grafiker og billedhugger fra
Bellas Artes, Mexico, Det Jyske Kunstakademi, Århus
og Akademia Sztuk Pieknych i Krakow, Polen.
Søren Lyngbye kan bedst betegnes med titlen: Multikunstner. Han har en stor iderigdom og kaster sig gerne
ud i at afprøve nye ideer, og han deler gerne ud af sin
store erfaring gennem kunstprojekter med børn og
unge. Han gør brug af - eller udfordrer - alle mulige
forskellige materialer, og resultatet bringer ofte en smil
på læben.
Punkerfrøen er lavet af kobberplade og børster fra en
kost. Den cykler på en stor rød og gul jerncykel, - men
cyklen er kun aktiv, når solen skinner på bagagebærerens solceller.
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DRONTEN
Søndergade 35
Bronze på sokkel
Kunstner: HKH Prins Henrik

Prins Henriks skulpturer er fulde af
symbolik, fantasi og skønhed.
Dronten var en ca. 1 m høj fugl, der
frem til slutningen af 1600-tallet levede på Mauritius. Dronten kunne ikke
flyve, den var ikke bange for mennesker, så den var et nemt bytte.
I Prins Henriks fabulerende formsprog kan skulpturen ligne en stor fugl
med kappede vinger – og tolkes som
en kunstnerisk kritik af menneskers
rovdrift på naturen.
Dronten blev et af Prins Henriks
sidste værker. Det er formet i ler i 2017
i ca. 45 cm højde, støbt i bronze og står
nu i AVK’s afdeling i Skovby. I 2018
blev figuren skaleret op i stor størrelse
og støbt i 2 identiske eksemplarer, hvor
den ene står i Galten og den anden er
af Prinsen overdraget til Carl-Henning
Pedersen & Else Alfelts Museum i
Herning.
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DIALOG
Torvet 7 ved biblioteket
Aluminium på granit
Kunstner:
Henrik Voldmester

Henrik Vilhelm Voldmester er selvlært billedhugger.
Han har tidligere arbejdet i flere forskellige materialer,
bl.a. granit, men har de seneste mange år arbejdet i
bronze og aluminium.
Hans figurer er fabulerende og urealistiske – søheste
med trompetmund, bamser på skateboard og guggere.
Voldmester udtaler: Når jeg siger, at jeg arbejder med en
skulptur, passer det faktisk ikke. Jeg leger!
Jeg fabulerer og digter historier, mens skulpturen vokser frem og bliver mere og mere tydelig og får personlighed. Jeg ”snakker” med den for at finde ud af, hvem
og hvad den er, og hvis jeg ikke kan få en meningsfuld
samtale med den, får den ikke liv, og så må jeg opgive
den.
Dialog består af 8 søjler med hver sin aluminiumsskulptur ovenpå. Guggeren er en figur, som Voldmester
har udviklet. Hovedet består kun af et øjenæble, så
de kan kun se/glo/kigge, men kan ikke tale eller høre.
De kan kun betragte hinanden, og titlen Dialog er en
kommentar til samtalens vanskelighed.
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GUMOZO
M. ÆG
Søndergade 47
(hjørnet af Søndergade
og Røddikvej)
Bronze på granit
Kunstner: Steffan Herrik

Steffan Herrik er uddannet på Den Fynske Kunstskole og Holbæk Kunsthøjskole.
Hans værker spænder vidt. Fra miniaturer til gigantiske landprojekter, der alle
udspringer af en kultisk og mytisk fantasi.
Hans foretrukne materialer er træ, jern,
gips, beg, tjære, tekstil og ild.
Steffan Herrik skriver: ”Når jeg bevæger
mig ind i mit værksted, er det altid med
bankende hjerte. Mine figurer kan være
voldsomt larmende, lidt for muntre og
af og til decideret aggressive. Engle med
horn, djævle med vinger og stirrende blikke, invalide veterangumozoer og poetisk
drømmende mundrugere befolker mit
univers.”
Første gang Steffan Herrik hørte om en
Gumozo var i Aksel Sandemoses roman
Mytteriet på barken Zuidersee, hvor en
stor fugl lander på skibet. Efter en tid enes
besætningen om, at fuglen er en Gumozo.
Steffan Herrik udfordrer Gumozoen i
mange sine arbejder, eller Gumozoen
udfordrer ham?

24
15

MARKERING
Søndergade 47
Fiberbeton
Kunstner: Trine Fenger Guld

Trine Fenger Guld er billedhugger og
keramiker, og hun er uddannet fra Århus
Kunstakademi i 2009.
Hendes favoritmateriale er ler, men hun
arbejder også i glas, bronze og beton mm.
Trine Fenger Gulds værker er oftest dyr
eller mennesker. Værkerne er rå og kropslige. Hun siger, at man skal kunne se, at
der har været menneskehænder på. Hun
kan godt lide når modsætninger forenes,
så vanens magt bliver udfordret.
Markering er modelleret i fiberbeton
over en kerne af flamingo.
Trine Fenger Guld siger: ”Vores hårdt
plagede klode markerer, fordi den har
noget den gerne vil fortælle os!” Hvad
mon??
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RODMAND
Søndergade 58 (Præstdam)
Bronze på cortensokkel
Kunstner: Jytte Høeg

Når billedhugger Jytte Høeg fortæller,
hvordan det går til, når hun er i gang
med at skabe en bronzeskulptur, bliver
man hurtigt overrasket over så mange
delprocesser, der er undervejs. Det er
ikke et arbejde, hvor man møder op i
stiletter og lakerede negle, men måske
netop derfor bliver man fascineret og
revet med, for hun står selv i voks, gips,
grus, sand, vand og bronze til op over
begge ører, og gennemlever hver enkel
proces i det, der skal blive til en bronzeskulptur! Det er hårdt fysisk arbejde
– det kræver både muskler og tålmodighed - ja, og selvfølgelig en virkelig god
portion uforfalsket fantasi!
Og fantasien lever virkelig i bedste velgående. Man kan blandt andet møde så
sære væsner som Uglymænd, Hyggenotter, Kogleharer og Vikleharer…
Noget ganske betagende er de smukke og
elegante KålKvinder, hvis kjoler består af
brusende kålblade. De skal opleves!
Rodmand er en fantasifigur, som er inspireret af mangrovetræerne, der rækker
deres lange rødder ned i det mørke vand.
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”HAPS” /
”DET ER HÅRDT
AT VÆRE FE I
FRØLAND”
Søndergade 58
Bronze / guld
Kunstner: Helle Rask Crawford

Helle Rask Crawford er elev af Keld Moseholm
og Ulrik Hoff. Hun arbejder i bronze. Hver
figur formes i hånden, efterbehandles og patineres individuelt og er således unik.
Helle Rask Crawfords skulpturer er barske –
passende for en barsk og grum verden, suppleret af en mere fabulerende og humoristisk
vinkel.
Frø- og kvindeskulpturerne opstod i 2010.
Kunstnerens veninde, der har en fobi for
padder, oplevede en morgen efter et voldsomt
regnskyl en enorm tudse springe op af toilettet
og næsten kysse hende i springet!
Denne skrækblandede oplevelse gav inspiration
til kvinden og frøen. De to har mødt hinanden
under mange forskellige former. De springer
buk hen over hinanden, valser, danser tango,
nærmer sig et kys, skiftes til at dominere og
gøre sig kostbare overfor hinanden. Er det venskab, drømmen om det uopnåelige i skikkelse
af frøprinsen, eventyret, det svære parforhold
eller er det bare surrealistisk humor?
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TIMEGLASSET
Søndergade 58
Jern
Kunstner:
Søren Lyngbye

Søren Lyngbye har en meget alsidig uddannelse. Efter HF tog han 5 år på landevejenes universiteter, Nordafrika, Færøerne,
Nord- og Sydamerika og Asien. Finansierede rejserne med jobs på jernstøberi, skibsværft, husbyggeri, hospital, plejehjem m.v.
I årene 1978-85 uddannede han sig som
grafiker og billedhugger i Mexico, Århus
og Polen.
Søren Lyngbyes skulpturer er fremstillet af
alle mulige forskellige materialer.
Rammen omkring Timeglasset er en kraftig jernkonstruktion, mens selve Timeglasset fremtræder meget spinkelt og skrøbeligt
og ser ud som om, at det meget nemt kan
briste. Timeglasset bærer dog hele Jordkloden!
Er tiden ved at løbe ud for Jordkloden?
Eller handler det om, at selv om jernet
er blevet til skrot, kan det stadig bruges
til noget – og et timeglas kan jo bruges
uendeligt.
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FORTÆLLESTEN
Bytoften
Granit
Kunstner:
Lene Munk-Pedersen

Lene Munk-Pedersen er autodidakt billedkunstner. Når
hun arbejder med et værk, er det ud fra hendes fantasi og
kreativitet.
Hun er kendt for at male skæve huse i stærke farver, og i
den proces dukker små detaljer og finurligheder op. Hun
ønsker, at den glæde og humor hun selv oplever i processen, vil forplante sig til dem, der kigger på værket.
Fortællestenen er en bestillingsopgave, og Lene har taget
udfordringen op.
Det er ideen, at børn såvel som voksne skal kigge på stenen og i kunstværket finde huse og bygninger, de genkender fra Galten eller fra omegnen.
Stenen er en vandreblok, der har været en del grundfjeldet et sted i Skandinavien. Den er fundet på en lokal
mark og er 140 cm høj og vejer 2,6 tons.
Fortællestenen er ikke til salg, da den skal blive stående på
Bytoften.
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MASKER
BIO Huset
- glasgangen
Keramik
Kunstner: Ginette Wien

Ginette Wiens kunst er drevet af hendes store kærlighed
til dyr, hendes vilde fantasi og af al den kreativitet, der
omgav hende, da hun var barn. Hun er dybt fascineret af
naturens former og farver.
Inspirationen til at lave masker fik hun på en rejse til
østen. Her laver de fantastiske masker nogle med skræmmende udtryk, som skulle kunne jage onde ånder væk.
Ginette Wiens masker tåler frost og kan hænge ude og
skabe miljø.
I Galten er Ginette Wiens værker repræsenteret foran
Galten Bibliotek. Hun har udsmykket indgangspartiet
med en samling fabeldyr ”Fablernes Port” 2006. Derudover er hendes fabeldyr ”Læsekredsen” 2015 også at se
rundt om den ovale scene på Bibliotekstorvet.

BIO Huset, din lokale biograf og kulturhus
BIO Huset støtter SkulpturBy Galten
BIO Huset er drevet af frivillige

Torvet 6 | 8464 Galten | Tlf. 8694 5155

|

info@biohuset.dk | biohuset.dk

Vi støtter SkulpturBy Galten 2021

AVK Holding A/S - Søndergade 33
www.avkvalves.com
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Søndergade 58

Helle Crawford
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Søren Lyngbye
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- glasgangen

Ginette Wien

Masker

Keramik
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Hvis jeg får et nyt
køkken, så lover jeg at
bage noget mere, skat.
– Nogle gange skal man bare springe på et godt tilbud.
Skal dit næste køkken finansieres i en bank, der sætter
ærlighed og tilgængelighed forrest, så kontakt os i
Jutlander Bank i Galten.
jutlander.dk

Galten Afdeling ∙ Søndergade 20 ∙ 8464 Galten ∙ Tlf. 9657 5420
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Marti m. unge

Elna Christiansen
www.troldanden.dk

2
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Hun længes

Helle Bang
www.hellebang.dk
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Kysset

Keld Moseholm
www.moseholm.dk
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Henning Elving
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Jørn Hansen
www.joern.dk
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Paul Cederdorff
www.cederdorff.dk
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Paul Cederdorff
www.cederdorff.dk

9
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Vivian Rose
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10
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Malene Bjelke
www.malenebjelke.dk

11
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Punkerfrø

Søren Lyngbye
www.soerenlyngbye.dk

12

Søndergade 35

Dronten

HKH Prins Henrik

13

Torvet 7 ved biblioteket

Dialog

Henrik Voldmester
www.voldmester.dk

14

Søndergade 47

Gumozo m. æg

Steffan Herrik
www.steffanherrik.dk

15

Søndergade 47

Markering

Trine Fenger Guld
www.trineguld.dk

16

Søndergade 58 – Præstdam

Rodmand

Jytte Høeg
www.jyttehoeg.dk

17

Søndergade 58

Haps! Det er hårdt at v
ære Fe i Frøland

Helle Rask Crawford
www.helleraskcrawford.dk

18

Søndergade 58

Timeglasset

Søren Lyngbye
www.sorenlyngbye.dk

19

Bytoften

Fortællesten

Lene Munk-Pedersen
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BIO Huset - glasgangen

Masker

Ginette Wien
www.ginettewien.dk
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